
                                                                                                                                                            załącznik nr 1
                          
                                         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  podwyższenie  i  wygłuszenie  istniejącego  ogrodzenia
boiska Orlik do piłki  nożnej od strony ul.  Zamenhofa,  ul.  Stefanii  Kamińskiej,  od strony
działek (strony południowo-zachodniej) oraz częściowo na odcinku od strony zaplecza Orlik
w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:  “  Budowa  podwyższonego  ogrodzenia  oraz
dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku Orlik przy ul. Zamenhofa”

1. OPIS OGÓLNY

Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie podwyższenia istniejącego ogrodzenia boiska Orlik do
piłki nożnej od strony ul. Zamenhofa, ul. Stefanii Kamińskiej, od strony działek (strony południowo-
zachodniej)  oraz  częściowo  na  odcinku  od  strony  zaplecza  Orlik  do  wysokości  8  m oraz
wygłuszenie  ogrodzenia  poprzez  zamontowanie  podkładek  elastomerowych  (izolujących)
pomiędzy słupem a panelem ogrodzenia na podstawie zgłoszenia z dnia 28 listopada 2013 roku
znak: WRM-III.6743.559.2013.AD.
Zakres  wymienionych  robót  przedstawiony  został  szczegółowo  w  załączonym  projekcie
opracowanym przez Rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Wojciecha Błaszczaka i rysunkach
uzupełniających wraz z opisem technicznym.

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY 

Według  opisów  technicznych  zawartych  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.  TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

do dnia 30 czerwca  2014 roku.

4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

1. Opracowanie  i  dostarczenie  w  terminie  7  dni  od  zawarcia  umowy  szczegółowego
harmonogramu  rzeczowo-finansowego.  Zaakceptowany  harmonogram  rzeczowo-
finansowy staje się załącznikiem do umowy.

2. Dostarczenie  w terminie  do  7  dni  od  daty  podpisania  umowy  kosztorysu  ofertowego
sporządzonego  metodą  szczegółową  zgodnego  z  harmonogramem  rzeczowo  –
finansowym.

3. Terminowe wykonywanie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
4. Wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robót budowlanych tablicy informacyjnej o

treści zgodnej z załączonym wzorem w terminie 5 dni od przekazania placu budowy (koszt
wykonania i zamontowania tablicy winien być uwzględniony w ofercie). 

5. Wykonawca zdemontuje opaskę z kostki betonowej znajdującą się przy słupach w
celu wykonania dolewek stóp fundamentowych i po zakończeniu robót ponownie ją
ułoży.

6. Wykonawca  w  celu  wygłuszenia  ogrodzenia  zdemontuje  istniejące  panele
ogrodzeniowe i  zamontuje po dwie podkładki  elastomerowe o gr.  3 mm izolujące
panel ogrodzenia od słupa, po czym ponownie je zamontuje. Powyższe Wykonawca
wykona wg rys. nr 4.

7. Wykonawca  zamontuje  do  istniejących  słupów  za  pośrednictwem  dwóch  obejm
wykonanych wg rys.  nr  3 wraz z tuleją   teflonową dodatkowe słupy wykonane z
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kształtownika zamkniętego o wymiarach 120x60x4 wg rys. nr 2 zamieszczonego w
rysunkach uzupełniajacych.

8. Wykonawca wykona dolewki betonowe do istniejących stóp fundamentowych w celu
zamocowania  słupa  do  podłoża  rys.  nr  2  zamieszczonego  w  rysunkach
uzupełniających. Prace te należy wykonać ręcznie ze względu na biegnący w pobliżu
kabel energetyczny.

9. Wykonawca zamontuje  na  dodatkowych  słupach  siatkę  polietylenową o  wysokiej
gęstości PE HD, wodoodporną w kolorze zielonym 100x100 mm gr. 3 mm na lince
naciągowej gr. 5 mm. Naciągi należy zamocowć za pomocą obejm wykonanych wg
rys. Nr 7 ( zamieszczonego w rysunkach uzupełniających).

10. Wykonawca  wykona  w  miejscach  pokazanych  na  rys.  nr  8  (zamieszczonego  w
rysunkach  uzupełniających)  stężenia  słupów  projektowanych  wg  rysunku
konstrukcyjnego nr 2 (zamieszczonego w rysunkach uzupełniających).

11. Wykonawca zachowa ostrożność przy pracach wykonywanych w pobliżu masztów
oświetleniowych.

12. Wywóz ziemi z wykopów oraz wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek (Wykonawca
ujmie w składanej ofercie). Wykonawca we własnym zakresie musi ustalić i uzgodnić
z właściwymi organami miejsce na składowisko ziemi i materiałów z rozbiórek oraz
dostarczyć  Zamawiającemu  dokument  potwierdzający  przyjęcie  materiałów  do
utylizacji – (zastosowanie ma Zarządzenie Nr 581/11 wydane przez Prezydenta Miasta
Płocka w dniu 22 czerwca 2011 r. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z
treścią wymienionego zarządzenia i do stosowania  się do jego zapisów).

13. Przekazanie wykonanych elementów robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.
14. Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wykonywanych robót.
15. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w

art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz .U. z 2013 r. Nr
1409 z późniejszymi zmianami).

16. Przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
• Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.z 2008 r. nr 25

poz.150 z późniejszymi zmianami),
• Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 21),

Powołane  przepisy  prawne  Wykonawca  zobowiązuje  się   stosować  z  uwzględnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

17. Zorganizowanie  zaplecza  budowy  i  zlikwidowanie  go po zakończeniu  budowy,  ochrona
znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa
pracy,  ponoszenie  pełnej  odpowiedzialności  za  stan  i  przestrzeganie  przepisów
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  ochronę  przeciwpożarową  i  dozór  mienia  na  terenie
przyjętym od Zamawiającego lub mającym związek z prowadzonymi robotami.

18. Prace powinny być prowadzone w taki  sposób, aby umożliwiły  sprawne funkcjonowanie
mieszkańców i innych użytkowników.

19. Wystąpienie we  własnym   zakresie  do  Energa Operator SA oraz Wodociągów  Płockich
o wskazanie punktu poboru energii  elektrycznej  i  wody na użytek zasilenia w te media
placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji inwestycji. Koszty zużycia energii
elektrycznej i wody obciążają koszty pośrednie Wykonawcy robót. Ewentualne oświetlenie
placu budowy w trakcie realizacji robót obciążają również koszty pośrednie Wykonawcy.

20. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dozoru mienia na terenie robót na własny
koszt.

21. W razie konieczności Wykonawca przygotuje wniosek do Miejskiego Zarządu Dróg o
zezwolenie  na  zajęcie  pasa  drogowego  i  przedłoży  Zamawiającemu  do  podpisu.
Wszystkie  czynności  związane  z  dokonaniem  powyższego  Wykonawca  wykona
własnym  staraniem.  Natomiast  koszty  związane  z  opłatami  za  zajęcie  pasa
drogowego rozliczy Zamawiający, w związku z czym nie należy uwzględniać ich w
składanej ofercie.

22. W razie konieczności Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt opracuje i
uzgodni  niezbędną organizację ruchu. Przed przystąpieniem do robót budowlanych
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należy  oznakować  teren  zgodnie  z  Projektem  Tymczasowej  Organizacji  Ruchu
uzgodnionym  w  Miejskim  Zarządzie  Dróg  i  u  Pełnomocnika  ds.  Transportu
Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego. 

23. Zabezpieczenie  i  chronienie  przed  zniszczeniem  znajdującego  się  na  budowie  i  nie
podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz
istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.

24. Zabezpieczenie  dróg  prowadzących  do  placu  budowy  przed  zniszczeniem  i
zanieczyszczeniem  spowodowanym  środkami  transportu  Wykonawcy  lub  jego
podwykonawców. 

25. Usunięcie  ewentualnych  szkód  powstałych  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

26. Informowanie  Zamawiającego  (Inspektora  nadzoru  inwestorskiego)  o  konieczności
wykonania  robót  dodatkowych  i  zamiennych  w  terminie  7  dni  od  daty  stwierdzenia
konieczności ich wykonania,

27. Zawiadomienie  Zamawiającego  i  Wykonawcy  dokumentacji  projektowej  w  przypadku
stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowane jest zadanie.

28. Zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu.
29. Okazanie na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru):
• certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
• certyfikatu (deklaracji) zgodności z obowiązującymi normami lub w przypadku ich braku z

właściwą aprobatą techniczną, w stosunku do wbudowanych materiałów,
30. Ponoszenie pełnej  odpowiedzialności  za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań

prowadzonych  na  terenie  robót  i  poza  nim,  a  związanych  z  wykonaniem  przedmiotu
umowy.

31. Ponoszenie  pełnej  odpowiedzialności  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w
tym także ruchem pojazdów.

32. Ponoszenie  wyłącznej  odpowiedzialności  za  wszelkie  szkody  będące  następstwem
niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy,  które  to  szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

33. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i
porządku, sukcesywny wywóz z terenu budowy materiałów z rozbiórek.

34. Usunięcie  wszelkich  wad   i  usterek  stwierdzonych  przez  nadzór  inwestorski  w  trakcie
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunięcia, uzgodniony przez strony, lecz nie dłuższy niż okres trwania umowy.

35. Niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  (Inspektora  nadzoru  inwestorskiego)  o
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub termin
zakończenia robót.

36. Informowanie  Zamawiającego  w  okresie  trwania  umowy  i  w  okresie  gwarancyjnym  o
każdorazowej  zmianie:  adresu siedziby,  biura,  osób uprawnionych  do reprezentacji,  jak
również likwidacji  oraz upadłości; zawiadomienie należy dostarczyć listem poleconym na
adres Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. 

6.   WYTYCZNE OGÓLNE I UWAGI KOŃCOWE 

1. Zamawiający  zaleca  dokonanie  wizji  lokalnej  przez  Wykonawcę  w  terenie  objętym
przedmiotem zamówienia oraz przeprowadzenie szczegółowej  i  wnikliwej  analizy w celu
uniknięcia nieprawidłowości w wycenie kosztów robót.

2. Roboty ziemne prowadzić przy zachowaniu warunków BHP i p-poż.
3. Nazwy  markowe  towarów  i  producentów  należy  traktować  jako  wzorcowe.  Można

zastosować  produkty  innych  firm  pod  warunkiem,  że  ich  parametry  techniczne  nie  są
gorsze  od  materiałów  podanych  w  opisie  i  projekcie.  Zmiany  te  wymagają  zgody
Projektanta  oraz  Zamawiającego.  W przypadku  jakichkolwiek  wątpliwości  udowodnienie
„równoważności” zastosowanych materiałów spoczywa na Wykonawcy.

4. Wszystkie  materiały  powinny  posiadać  stosowne  atesty,  certyfikaty  bezpieczeństwa  i
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świadectwa zgodności.
5. Wykonawca  winien  opracować  kosztorys  ofertowy  metodą  szczegółową  zgodnie  ze

stosownymi zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w oparciu o „Polskie
standardy kosztorysowania robót budowlanych” wydanie Stowarzyszenia Kosztorysantów
Budowlanych  z  2005  r.  Kosztorys  winien  być  zgodny  z   harmonogramem  rzeczowo-
finansowym  

6. W przedmiarze  robót  ani  kosztorysie  ofertowym  nie  należy  ujmować  i  wyceniać  robót
tymczasowych  jako  wydzielonych  pozycji.  Nie  będą  one  oddzielnie  opłacane  przez
Zamawiającego,  a  koszt  ich  wykonania  powinien  być  uwzględniony  w  cenach  robót
podstawowych (koszty pośrednie Wykonawcy). 

7. W wycenie  przedmiotu  zamówienia  należy uwzględnić  wszystkie  elementy  inflacyjne  w
okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są
niezbędne  do  należytego  wykonania  zadania  i  osiągnięcia  zakładanych  parametrów
technicznych.

8. Wycena  przedmiotu  zamówienia  musi  objąć  wszystkie  roboty  budowlano  -  montażowe
zawarte  w  niniejszym  zamówieniu,  jak  również  opłaty  wszystkich  świadczeń  na  rzecz
usługodawców (opłaty za wodę, energię, wywóz  i utylizację materiałów z rozbiórek itp.),
koszt ubezpieczenia, należne podatki oraz elementy niezbędne do wykonania robót, a nie
pozostające trwale po zakończeniu budowy.

9. Załączony  przez  Zamawiającego  przedmiar  robót  nie  jest  obligatoryjny  i  ma  jedynie
charakter pomocniczy.

10. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego przy składaniu oferty z
ceną ryczałtową, kosztorys należy przekazać Zamawiającemu po podpisaniu umowy,  w
nieprzekraczalnym terminie  określonym w zawartej umowie.

11. W przedmiarze i kosztorysie ofertowym należy uwzględnić wszystkie roboty niezbędne dla
prawidłowego zrealizowania inwestycji.

12. Wszystkie  jednostkowe  ceny  materiałów  (dotyczy  to  także  materiałów  masowych)  w
kosztorysie ofertowym należy przyjmować jako ceny ich nabycia tzn. łącznie z kosztami
zakupu czyli transportu zewnętrznego tych materiałów. Nie należy w kosztorysie ofertowym
wyceniać w oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiałów z miejsc ich zakupu. 

13. Podstawą skalkulowania ceny  za roboty budowlane ma być przedmiar robót opracowany
przez Wykonawcę.  Zamawiający  dodatkowo  przekazuje  Wykonawcy  opracowane  przez
jednostkę  projektową  przedmiary  robót,  z  zastrzeżeniem,  że  stanowią  one  jedynie
podstawę informacyjną, a nie są obligatoryjne dla Wykonawcy i mają być traktowane jako
pomocnicze. Oznacza to, że Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko sporządza
przedmiar  robót  wg.  własnego  uznania  i  dokonuje  całościowej  wyceny  przedmiotu
zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia, w oparciu o załączoną 

dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

14.Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  stosowanie  i  bezpieczeństwo  wszelkich
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.

15.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

16. Wykonawca  dostarczy  niezbędne  dokumenty  potwierdzające  parametry  techniczne
stosowanych materiałów dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

17. Kompletowanie  w  trakcie  realizacji  robót  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie  z  przepisami
prawa  budowlanego  oraz  przygotowanie  do  odbioru  końcowego  kompletu  protokołów
niezbędnych przy odbiorze.

18. W przypadku  wątpliwości  lub  niejasności  co do zakresu realizowanego zadania  należy
kierować zapytania do Zamawiającego przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
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